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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 29 septembrie 2015 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 29 septembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane,  Josif Moldovan, Murgu Neagu, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Ciurariu Florin, Grindeanu Sorin Mihai, 
Iusein Ibram, Varujan Pambuccian, Ion Şcheau. 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
1. COM (2015) 192 - Comunicarea Comisiei Europene–  O strategie privind 

piaţa unică digitală pentru Europa;  

2. Plx 593/2015 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, 
precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– preşedintele comisiei. 
 

1. COM (2015) 192 - Comunicarea Comisiei Europene–  O strategie privind 
piaţa unică digitală pentru Europa 

În conformitate cu prevederile art. 170 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, în temeiul Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene şi a Protocoalelor nr.1 
şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene şi Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr.11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 07.09.2015, pentru 
examinare în fond şi întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei 
Europene – O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa - COM (2015) 192. 
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            Strategia privind piaţa unică digitală are la bază trei piloni. 

Pilonul I - Un acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la bunuri şi 
servicii online în întreaga Europă – în acest scop Comisia propune: 

• norme pentru facilitarea comerţului electronic transfrontalier se referă la 
normele privind contractele şi protecţia consumatorilor în cazul cumpărăturilor 
făcute online, indiferent dacă este vorba de obiecte fizice, cum ar fi pantofi ori 
mobilă sau conţinut digital, precum cărţi electronice sau aplicaţii. Este necesară 
eliminarea rapidă a principalelor diferenţe dintre mediul online şi cel offline pentru 
a înlătura obstacolele din calea activităţii online transfrontaliere. Consumatorii 
urmează să beneficieze de o gamă mai largă de drepturi şi de oferte, în timp ce 
companiile vor vinde mai uşor în alte ţări ale UE. 

• asigurarea respectării normelor de protecţie a consumatorilor, prin revizuirea 
Regulamentului privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului; 

• costuri accesibile la livrarea coletelor. În prezent, 62 % din companiile care 
încearcă să vândă online afirmă că o barieră în acest sens o reprezintă costurile de 
coletărie prea ridicate; 

• soluţionare problemei blocajului geografic nejustificat – o practică 
discriminatorie utilizată din motive comerciale, atunci când comercianţii online fie 
refuză accesul consumatorilor la un site din cauza locului unde se află aceştia, fie îi 
redirecţionează către un magazin local cu preţuri diferite. O asemenea blocare 
înseamnă că, de exemplu, clienţii care închiriază autovehicule într-un anumit stat 
membru plătesc în cele din urmă mai mult pentru a închiria o maşină identică în 
aceeaşi destinaţie; 

• legislaţie modernă privind drepturile de autor: până la sfârşitul anului 2015 vor 
fi elaborate propuneri legislative pentru a reduce diferenţele dintre regimurile 
naţionale privind drepturile de autor şi a facilita accesul online la opere pe scară 
mai largă în întreaga UE, inclusiv prin adoptarea altor măsuri de armonizare. 
Obiectivul constă în îmbunătăţirea accesului oamenilor la conţinutul cultural 
online, promovând, astfel, diversitatea culturală şi creând noi oportunităţi pentru 
creatori şi pentru industria de conţinut. Comisia vrea să se asigure că utilizatorii 
care achiziţionează filme, muzică sau articole se pot bucura de acestea în timpul 
călătoriilor lor în Europa. Totodată, Comisia va examina rolul intermediarilor 
online în ceea ce priveşte lucrările protejate prin drepturi de autor şi va intensifica 
măsurile de asigurare a respectării normelor în cazurile încălcărilor drepturilor 
de proprietate intelectuală la scară comercială; 

• revizuirea Directivei privind transmisiile prin satelit şi cablu pentru a evalua 
dacă domeniul de aplicare al acesteia trebuie extins pentru a cuprinde transmisiile 
online ale difuzorilor şi pentru a analiza modalităţile de a spori accesul 
transfrontalier la serviciile difuzorilor din Europa; 

http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/asigurare
http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/proprietate


• simplificarea regimului TVA. Reducerea sarcinii administrative cu care se 
confruntă mediul de afaceri din cauza regimurilor diferite de TVA. Vânzătorii de 
bunuri materiale către alte ţări să beneficieze de înregistrare şi plată electronică 
unică, iar cu ajutorul unui prag comun de TVA, micile întreprinderi nou înfiinţate 
să poată vinde online. 

Pilonul II: crearea condiţiilor adecvate şi a unor condiţii de concurenţă echitabile 
pentru dezvoltarea reţelelor digitale şi a serviciilor inovatoare, în acest scop 
Comisia propune: 

• revizuirea normelor UE în domeniul telecomunicaţiilor. Aceasta cuprinde o 
coordonare mai eficientă a spectrului şi criterii comune la nivelul UE pentru alocarea 
spectrului de frecvenţe radio la nivel naţional; crearea de stimulente pentru investiţii în 
infrastructura de bandă largă de mare viteză; asigurarea unor condiţii de concurenţă 
echitabile pentru toţi actorii de pe piaţă, tradiţionali şi noi, precum şi crearea unui 
cadru instituţional eficace; 

• revizuirea cadrului mediatic audiovizual, astfel încât acesta să poată răspunde 
cerinţelor secolului al XXI-lea, punând accentul pe rolurile diferiţilor actori de pe piaţă 
în ceea ce priveşte promovarea operelor europene (posturile de televiziune, furnizorii 
de servicii audiovizuale la cerere etc.). Comisia va examina totodată modul în care pot 
fi adaptate normele existente (Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale) la 
noile modele de afaceri pentru distribuirea conţinutului; 

• efectuarea unei analize cuprinzătoare privind rolul pe piaţă al platformelor 
online (motoarele de căutare, mijloacele de comunicare sociale, magazinele de 
aplicaţii etc.). Aceasta va cuprinde aspecte precum lipsa de transparenţă a rezultatelor 
de căutare şi a practicilor de stabilire a preţurilor, modul în care sunt folosite 
informaţiile obţinute, relaţiile dintre platforme şi furnizori şi promovarea serviciilor 
proprii în dezavantajul concurenţilor – în măsura în care nu sunt reglementate deja de 
dreptul concurenţei. De asemenea, analiza va examina cele mai bune modalităţi de 
combatere a conţinutului ilegal de pe internet; 

• consolidarea încrederii în serviciile digitale, precum şi securitatea acestora, în special 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe baza noilor norme 
UE privind protecţia datelor, care urmează să fie adoptate până la sfârşitul anului 
2015, Comisia va revizui Directiva privind confidenţialitatea în mediul electronic; 

• realizarea unui parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică în 
domeniul tehnologiilor, precum şi soluţii pentru securitatea reţelelor online. 

Pilonul III: valorificarea la maximum a potenţialului de creştere al economiei 
digitale, în acest scop Comisia propune: 

• o „iniţiativă europeană privind libera circulaţie a datelor”, cu scopul de a promova 
libera circulaţie a datelor în Uniunea Europeană. Uneori noile servicii sunt împiedicate 
prin restricţii privind locul în care se află datele sau accesul la date – restricţii care, de 
multe ori, nu au nimic în comun cu protecţia datelor cu caracter personal. Această 



nouă iniţiativă va aborda restricţiile respective şi va încuraja astfel inovarea. Comisia 
va lansa, de asemenea, o iniţiativă în domeniul cloud computingului la nivel 
european, care va viza certificarea serviciilor de tip cloud, schimbarea furnizorilor de 
servicii de tip cloud şi un „cloud de cercetare”; 

• stabilirea priorităţilor pentru standarde şi interoperabilitate în domenii esenţiale 
pentru piaţa unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea transportului sau energia 
(contorizare inteligentă); 

• susţinerea unei societăţi digitale favorabile incluziunii, în care cetăţenii au 
competenţele potrivite pentru a profita de oportunităţile oferite de internet şi a-şi spori 
şansele de a obţine un loc de muncă. Un nou plan de acţiune privind e-guvernarea va 
permite, de asemenea, interconectarea registrelor comerţului din întreaga Europă, va 
asigura cooperarea diferitelor sisteme naţionale şi va garanta faptul că întreprinderile 
şi cetăţenii trebuie să îşi comunice datele numai o singură dată administraţiilor 
publice. Astfel, administraţiile nu vor mai solicita de mai multe ori acelaşi informaţii 
atunci când pot să le utilizeze pe cele de care dispun deja. Această iniţiativă „doar o 
singură dată” va reduce birocraţia şi ar putea genera economii de aproximativ 5 
miliarde EUR pe an până în 2017. Se va accelera punerea în aplicare a achiziţiilor 
publice electronice şi a semnăturilor electronice interoperabile. 

Poziţia României 
 Guvernul României a aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr.245/2015, Strategia 
Naţională privind Agenda Digitală pentru Romania – 2020. 

 Strategia defineşte patru domenii de acţiune: 

1. e-guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing şi Social 
Media - domeniu prin care se vizează creşterea eficienţei şi reducerea costurilor din 
sectorul public din România prin modernizarea administraţiei; 

2. TIC în educaţie, cultură şi sănătate - domeniu prin care se vizează sprijinul acestor 
tehnologii la nivel sectorial; 

3. TIC în e-comerţ, precum şi cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în TIC - domeniu ce 
vizează avantajele comparative regionale ale României şi sprijină creşterea 
economică în domeniul privat; 

4. Broadband şi servicii de infrastructură digitală - domeniu ce vizează asigurarea 
incluziunii sociale. 
Totodată, Strategia fixează pentru România anului 2020 atingerea mai multor 

indicatori: cel puţin 35% dintre cetăţeni să utilizeze sistemele de e-guvernare; cel puţin 
60% dintre români să utilizeze cu regularitate internetul; cel puţin 30% să facă achiziţii 
on-line; o acoperire cu reţele de comunicaţii în bandă largă (peste 30 Mbps) de minimum 
80%.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestui act considerând că o implementare 
completă a viziunii strategice pentru sectorul TIC în România, care va îndeplini 
obiectivele specificate pentru România, va duce la investiţii totale de aproximativ 2,4 
miliarde euro. Impactul direct şi indirect asupra economiei poate fi tradus într-o creştere a 



PIB de 13%, creşterea numărului de locuri de munca cu 11% şi reducerea costurilor 
administraţiei cu 12% în perioada 2014-2020. 

2. Plx 593/2015 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002. 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi 
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru 
completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, trimis cu adresa nr. PLx nr.593 din 23 
septembrie 2015.  
 Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
observaţii şi propuneri. 
 Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor necesare 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. Totodată, se preconizează că 
operatorii economici din domeniul audiovizual care produc şi difuzează emisiuni 
informative, culturale şi educative de interes public, să beneficieze de finanţare în baza 
unei scheme de ajutor de stat pentru care se alocă suma de 67,5 milioane lei, cu 
posibilitatea suplimentării acesteia. 
 Textul iniţiativei legislative are drept obiectiv asigurarea cadrului necesar pentru 
continuarea emisiei terestre a serviciilor publice de programe audiovizuale, acelaşi 
tratament urmând să fie asigurat şi pentru emisiile posturilor private de televiziune ce 
emit în banda VHF (dacă acestea consideră necesară continuarea emisiei în condiţiile 
specificate în proiectul de act normativ). 
 Prezentul act normativ stabileşte modalitatea de acordare a drepturilor de utilizare 
a frecvenţelor radio destinate furnizării serviciilor publice de radiodifuziune, prevederile 
propuse fiind similare normelor adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin 
Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În vederea susţinerii operatorilor economici din domeniul audiovizual care 
produc şi difuzează emisiuni informativ cultural educative se va elabora o schemă de 
ajutor de stat în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniul ajutorului 
de stat. Schema de ajutor de stat va fi aprobată printr-o Hotărâre de Guvern în care se vor 
stabili criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, categoriile de cheltuieli eligibile şi 
procedurile de acordare şi monitorizare. 
 La Conferinţa Regională pentru Radiocomunicaţii (RRC) de la Geneva în 2006, 
România a semnat un Acord, alături de cca. 100 de alte state, document prin care se 



prevede că nici o emisie de televiziune analogică terestră nu va mai fi protejată după data 
de 17 iunie 2015, transmisiile digitale de televiziune urmând să ia locul acestora. De 
remarcat că odată cu stabilirea unei date de încetare a emisiilor analogice au fost avute în 
vedere şi considerentele tehnice care fac ca o eventuală coexistenţă a celor două sisteme 
să nu fie posibilă. 
 Conform Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru 
planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în 
benzile de frecvente 174 - 230 MHz şi 470 - 862 MHz, şi a celor pentru revizuirea 
Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006, ratificate prin 
Legea nr. 378/2009, emisia terestră, în format analogic, trebuie să înceteze în data de 17 
iunie 2015.Măsurile propuse prevăd posibilitatea continuării emisiei terestre în banda 
174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)] atât pentru postul public de 
televiziune, cât şi pentru posturile private de televiziune ce emit în această bandă. 
Continuarea emisiei în această bandă de frecvenţe radio este posibilă în comparaţie cu 
banda 470-862 MHz [UHF (ultra high frequency), în anumite condiţii, astfel încât să nu 
se aducă atingere tratatului ratificat de statul român. 
 Din punctul de vedere al măsurilor propuse, prin proiect nu se aduce atingere legii 
prin care tratatul a fost ratificat, textul stabilind o serie de măsuri ce trebuie avute în 
vedere fie pentru continuarea emisiei, fie pentru încetarea imediată a acesteia în cazul în 
care sunt produse interferenţe inacceptabile staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează 
spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este 
parte. Totodată, având în vedere că măsurile propuse sunt unele tranzitorii, prin proiect se 
stabileşte data de 31 decembrie 2016 ca fiind data limita până la care pot continua 
emisiile în banda VHF, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe: 

a) emisia nu produce interferenţe staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul 
radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte; 

b) nu poate reclama interferenţe provenind de la staţiile de radiocomunicaţii ce 
utilizează spectrul radio în conformitate cu acordul ratificat prin Legea nr. 
378/2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de 
Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală 
terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvente 174 - 230 MHz şi 470 
- 862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate 
la Geneva la 16 iunie 2006; 

c) frecvenţele radio să fie asignate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru 
furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în 
sistem analogic. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
pentru Societatea Informaţională doamna Ionela Dobrică – Subsecretar de stat şi doamna 
Carmen Elian – Director General. 

Domnul preşedinte Daniel Oajdea a dat cuvântul reprezentanţilor MSI pentru a-şi 
prezenta punctul de vedere. 

Doamna Ionela Dobrică – Subsecretar de stat la MSI a prezentat pe scurt proiectul 
de lege.  



Domnul deputat Mircea Cazan a întrebat ce se va întâmpla dacă la următoarea 
licitaţie pentru atribuirea de licenţe pentru televiziunea digitală terestră nu se va prezenta 
niciun ofertant şi care sunt completările Legii audiovizualului nr.504/2002. 
 Doamna Ionela Dobrică a precizat că licitaţia este în curs şi în funcţie de evoluţia 
lucrurilor se vor lua hotărârile potrivite. În ceea ce priveşte completarea legii 
audiovizualului s-a introdus un nou capitol IV1 cu două noi articole 491 şi 492 în vederea 
susţinerii operatorilor economici din domeniul audiovizual care produc şi difuzează 
emisiuni informativ cultural educative se va elabora o schemă de ajutor de stat în 
conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniul ajutorului de stat. Schema 
de ajutor de stat va fi aprobată printr-o Hotărâre de Guvern în care se vor stabili criteriile 
de eligibilitate ale beneficiarilor, categoriile de cheltuieli eligibile şi procedurile de 
acordare şi monitorizare. 
 Domnul deputat Daniel Iane a menţionat că este un pic tardiv introducerea 
televiziunii digitale terestre având în vedere amploarea care a luat-o televiziunea 
satelitară. În ceea ce priveşte modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002 şi acordarea 
unui ajutor de stat pentru televiziuni şi radiouri ar fi recomandat ca, Comisia să nu se 
pronunţe pe acest subiect având în vedere faptul că reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice nu sunt prezenţi pentru a oferi explicaţii.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea 
Legii audiovizualului nr.504/2002. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice.  

 
 

                    PREŞEDINTE, 
Daniel Vasile Oajdea 
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